
Programação 2
Prova 2 – 2010/2

Instruções
A prova NÃO é de consulta e é composta por duas questões de mesmo valor. 

Os  algoritmos  devem  ser  implementados  em  C.  A prova  é  individual.  Caso  se 
comunique  com  algum  aluno  durante  a  prova,  sua  prova  será  anulada.  A 
modularização de suas funções também será avaliada.

Questão 1

Um dicionário eletrônico mantém seus dados em um vetor de ponteiros para o 
tipo Verbete, descrito a seguir: 

typedef struct { 
  char palavra[51]; 
  char descricao[121]; 
} Verbete ; 

A cadeia de caracteres palavra é a palavra apresentada no verbete e a cadeia de 
caracteres descricao contém a definição dessa palavra. Considere que este vetor está 
ordenado em ordem alfabética com relação ao campo palavra de cada elemento. 

Escreva uma função que efetue uma busca binária nesse vetor para localizar 
uma palavra. A função receberá como parâmetros o vetor de ponteiros para verbetes 
e a cadeia de caracteres com a palavra buscada, e deve escrever na tela “A palavra 
PPP significa DDD”, onde PPP deve ser substituído pela palavra encontrada e DDD 
pela descrição correspondente. 

Se a palavra não for encontrada, a função deve escrever “Voce quis dizer XXX 
ou YYY?”, onde XXX é a palavra do vetor que vem imediatamente antes da palavra 
procurada  na  ordem alfabética,  enquanto  YYY é  aquela  que  vem imediatamente 
depois. Se a posição que a palavra procurada (e não encontrada) ocuparia no vetor for 
anterior à palavra do primeiro verbete, ou posterior à palavra do último verbete, a 
função deve imprimir “Voce quis dizer ZZZ?”, sendo ZZZ a palavra do primeiro ou 
do último verbete do vetor, respectivamente. 

Obs.: Sua função NÃO deve usar a função bsearch da biblioteca padrão.



Questão 2

Considere um tipo que representa um funcionário de uma empresa, definido 
pela estrutura a seguir: 

typedef struct { 
  char nome[81]; // nome do funcionário
  float valor_hora; // valor da hora de trabalho em R$
  int horas_mes; // horas trabalhadas em um mês
} Funcionario; 

Escreva uma função que aloque, preencha e retorne um vetor de ponteiros para 
Funcionario  com os  dados  lidos  de  um  arquivo  texto.  A  função  receberá como 
parâmetros o nome do arquivo de entrada e o número de funcionários a serem lidos. 
Nesse arquivo de entrada, os dados de cada funcionário são armazenados em duas 
linhas: uma com o seu nome (cadeia com até 80 caracteres), e outra com o valor de 
sua hora de trabalho e com o número de horas trabalhadas em um mês (nessa ordem).

Em seguida,  escreva  outra  função  que receba  como parâmetros  um vetor de 
ponteiros para  Funcionario  e o tamanho desse vetor,  e  imprima os nomes dos 50 
funcionários com maiores salários (caso existam). O salário de um funcionário é igual 
ao  número  de  horas  trabalhadas  no  mês  multiplicado  pelo  valor  de  sua  hora  de 
trabalho.  Caso haja funcionários que não tenha sido impressos,  mas que possuam o 
mesmo salário do último funcionário listado, eles também devem ser impressos.

Obs.: Você NÃO deve usar funções de ordenação da biblioteca padrão.

“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” 
(Albert Einstein )


